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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

      

 معلم اللغة العربية
 

 أ/ أحمد عبد الغني عبد اهلل هريدي

 كامل عبر واتس آبانضم إلى مجموعة النحو ال

ELGENIUS1988@GMAIL.COM 

 النحو
 الثاني اإلعداديالصف 

 

 إعداد/
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
 
 
 

 االسمية  أنواع الخبر في الجملة

 

 االسمية  الجملة  
 

    المبتدأ    و  الخبر  ركنين أساسيين هما :   من االسمية  تتكون الجملة     
  نشيطٌ       محمٌد                                                                    

 يقع فى أول الكالم غالباً وحكمه الرفع . اسم  هو  : أالمبتد  -1
 .: هو الجزء الثاني للمبتدأ الذي تتم به الفائدة وحكمه الرفع  الخبر  -2
 

 أنواع  الخــــبر
 
 
 خـبر شبه جملة -3            خـبر جملة -2                     خـبر مفرد -1 
 ) ظرف , جار ومجرور(       , فعلية (            اسمية   )          د, مثنى ,جمع  بأنواعه(  )مفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             ليوم االرحلة  -                   ها جميلةأوراق  الشجرةُ   -                     مهذبٌ الطالُب  -
           فوق الشجرةالعصفور  -                  الحــــــق   هــواإلسـالُم   -                   مهذبانالطالبان  -
         الحقلفى الفالح  -         )ضمير مستتر( شرح الدرسالمعلم    -                  مهذبونالطالب  -
    ن(و)يذاكرالطالب    -                 مهذباتالطالباُت  -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

        

نشيط   الطالب     
الضمة  .رفعه  مبتدأ مرفوع ,وعالمة  الطالب 
الضمة الظاهرة .رفعه  خبر مرفوع ,وعالمة  نشيط 

  الطالبان مهذبان
األلف ,ألنه مثنى.رفعه  مبتدأ مرفوع ,وعالمة  الطالبان 
األلف ,ألنه مثنى.رفعه  خبر  مرفوع ,وعالمة  مهذبان 

  المسلم   أخالقه حسنة
الضمة  .رفعه  مبتدأ مرفوع ,وعالمة  المسلم ُ  

 الضمة  .رفعه  وعالمة مرفوع ,ثاٍن مبتدأ 
ليه  والهاء مضري مبين يف حمل جر مضاف ا 

 أخالقه

رفعه  خبر المبتدأ الثاني  مرفوع , وعالمة
 الضمة  .

 حسنة

في محل رفع خبر المبتدأ  االسمية  والجملة
 األول 

>>> 

  الطائر بين األغصان 
الضمة  .رفعه  مبتدأ مرفوع ,وعالمة  الطائر 

 بين ظرف مكان مبني على الفتح 
 األغصان مضاف إلية مجرور وعالمة جره الكسرة .

 <<< وشبه الجملة في محل رفع خبر.
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

     
                                     

                                    

    –نقسم الفعل إلى ) الالزم وهو ما وقع عليه فعل الفاعل . وي        ول به :ـــــــالمفع .1
 المتعدى( :

  . القصة   محمٌد   قرأ  مثال :            فعل تعدى لنصب مفعول به واحد          -أ 
 فعل تعدى لنصب مفعولين   وينقسم إلى :  -ب 

 

  : أوالً :  أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر 
 

 خـــال [. –زعــم  –حسـب  –ظـن ]   أفعال الظن أو الرجحـان : -1     

 ألفــى [. –وجـــد  –علـم  –]  رأى  أفعال اليقين أو العلق : -2     

ل  أفعال التحــول: -3       [. ترك – جعــل –اتخذ  –ردَّ  –بـدَّل  –غـيَّر  –صـيَّر  –] حـوَّ

 

 
 ثانيـاً :  أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر :

 

 [  حــبا –سـلـب  –ســأل  –وهــب  –أعطـى  –منـع  –منـح  -سقى  –أطعم  –ألبـس  –]  كسـا 

 

 

 منصوب مأخوذ من لفظ الفعل .  اسم     المفعول المطلق -2

  دفاعا دافع اجلندى عن الوطن - كتابة جيدة الودل ادلرس كتب -

 . كد للنوع أو مبين لنوع الفعلؤلمطلق نوعان ما و المفعول

 . . ( جيدة   قراءة   القصة   ) مثال : قرأ ت         هو ما يأ ىت بعده صفةالمبين للنوع :  -أ 

 .) مثال : قرأ ت القصة قراءة (         ال يأ ىت بعده صفة المؤكد للفعل :  -ب 

 

 لبيان سبب حدوث الفعل منصوب يأتى بعد الفعل  اسم  هو      جلهالمفعول أل -3
            

 النجاح ىف رغبة مثال : أ ذاكر دروىس                   

  ظّن المسافر  الطائرَة واسعة

 ظـــــن   فعل ماضي مبنى على الفتح 

 المسافر فاعل مرفوع بالضمة
 الطـائرة مفعول به أول منصوب بالفتحة
 واسعـة مفعول به ثان منصوب بالفتحة

  كسا هللا   الفقيَر ثوبا  

عل ماضي مبنى على الفتحف  كسـا 

 اللــه فاعل مرفوع بالضمة

 الفقير مفعول به أول منصوب بالفتحة.
 ثـوبــا   مفعول به ثـاٍن منصوب بالفتحة.
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 

 

"اسم، نكرة، منصوبة، تبين هيئة الفاعل أو المفعول به أو هما معا،          الــــــــــــالح -4

 ، ويُسممى الفاعمل أو المفعمول بمه بصماحب الحمال ،لكيف وتصلح جوابا  ، وقت صدور الفعل

 والبد لصاحب الحال أن يكون معرفة".

 

 .مرسعا  دخل الطالب  -1 مثال:        الحال المفردة: هو ما ليس جملة وال شبه جملة. أوال:

 مرسورينحرض الطالبان  -2                                                                             

                    علية"الحال الجملة: "اسمية أو ف ثانيا:

 الواو أ و الضمري أ و هام معا. وهنا البد من رابط وهو إما                                                       

 يبكون".وجاءوا أ ابمه عشاء  قال تعالى:" -                                                

 .ابهللمس تعينا ، يبحث عن رزقه وهو خرج الرجل   -                                                      

 

 .بني املنرب واحملراباال مام  صىل -     الحال شبه الجملة: "ظرفا أو جارا ومجرورا" ثالثا:

 يف رحاب احلديقة.رأ يت الطيور  -                                                                

 تذكر     

 "الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال". 

 جميعا  -معا    -هناك كلمات تعرب حاال أينما وقعت : وحده  -

 

 تنقسم الظروف إلى :        روف :ـــــــــــ:الظ5

صباًحا  –نهاًرا  –منصوب يدل على زمن حدوث الفعل مثل ب ليالً  اسم  ظرف الزمان :   أ

 غًدا   –مساءً  –

قبل  –بعد  –خلف  –منصوب يدل على مكان حدوث الفعل مثل ب أمام  اسم  ظرف مكان :   ب

 تحت   –فوق  –بين  –حول  –

 نكرة يذكر بعد مبهم ليزيل إبهامه و يوضح المقصود منه. اسم  هــو ــ:     التمـــــــــــييز   -6

 ضحه التمييز.هــو ــ االسم المبهم ) الغامض ( الذي يو الممـــيز : 

 أنواعة  

 فاكهةً  واشترُت كيلمثقال .     مثال /  –لتر –رطل  –كيلو  –قنطار  تمييز الوزن : -1
 ُمـد .       مثال / عندي أردب قمحاً  –حفنة –صاع  –كيلة  –أردب  تمييز الكيل : -2
 فدانمتر.   مثال / أملك  –فرسخ  –ذراع  –ميل  –قيراط  –فدان  تمييز المساحة : -3
       10:  3العدد المفــرد من        مثلأي عدد تمييز العدد :  -4
  19:  11العدد المركب من      90 20عداد ألفاظ العقود من :          
  ماعدا العقود 99: 21العدد المعطوف من      ومضاعفاتهما. 1000, 100العدد 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

   مـاالً منك  أنا أكثر* 

   شهيداً كفـى باهلل  * 

 التعاون   خلقاً نعـم   *

 مكانةً ازداد التَّقِـّي   *

 أخالقاً ما أجمل المصريين  * 

 قرأت ؟  كتاباً كم  * 

   تفاحاً أحب الفاكهة السيما   *

 فارساً هلل دره   *

                                                                                                  ملحوظة

 اشتريت عشرين لتراً بنزيناً.  مثال :.         يجوز للكلمة أن تأتي تمييز ومميز -1
 كلمة ) لتراً ( تمييز للعدد عشرين ومميز لبنزين في نفس الوقت

  المساحة ( –الكيل  –) الوزن  يجوز في تمييز -2
  منصوباً أو مجروراً باإلضافة أو مجروراً بحرف الجر" من ".أن يأتي 

 من عسل ( –عسِل  –اشتريت كيلو ) عسالً    مثال :
 .ًهل تعلمون أن للعدد ملحقات تعامل معاملة العدد , وما بعدها يعرب تمييزا 

 ومن هذه الملحقات ما يلـــي :
 , تمييزها جمع مجرور. [ 10:  3ِبْضــع .. تعامل معاملة األعداد من  ]   -1
 نيف  .. ويأتي تمييزها مفرداً منصوباً .                              -2
 مثال / كأين من كتاب قرأت جروراً بمن .             كأين  .. ويأتي تمييزها مفرداً م  -3
 ا كتاباً مثال /عندي كذ   نصوباً                        كذا ....يأتي تمييزها مفراً م -4
كــم االستفهامية وكــم الخبرية .. ويأتي تمييزهما مفرداً منصوباً  أو مفرداً أو جمعاً  -4

 مجروراً 
 
 

 كيفية استخراج التمييز الملحوظ  

  نكرة منصوب أتى بعد األلفاظ اآلتية :  اسم  ج : نبحث عن 
طماب  –كفمي  –ضمعف  – قوي – اشتد   –نقص  –قل  –امتأل  –مأل   –استزاد –ازداد – ]زاد 
اشمتاط  – شاط– اضطرم  –اشتعل  –فار  –استفاض  –فاض  –استطال  –طال  –استطاب  –
 – .. هلل دره  – "  أفعمل و فُعمل"  الموزنين : –حبمذا  ال –حبمذا  – بمئس –نعمم  –استشماط  –

 [. المنصوبة السيما النكرات–  النداء التعجـبي  –حّب  –شر  –خير 

 لسابقة للتمييز الملحوظ :: األلف اظ ا مثال
 

       التفضيل                                      اسم  -1   

        كفى                                               -2

       نعم أو بئس                                        -3

 عدها يعرببالنكرة االسم        ازداد                    -4

                                               تمييزا منصوبا                       لمتَعجب منها -5    

                     كم االستفهامية                   -6

       السيما                                             -7

                               النداء التعجبي            -8
 
 ** الحــــظ  أن :*
 تفضيل وحذفت همزتها للعلم بها.. أسماء ..  [ َحب –شر  –خير ] الكلمات :  

  بعدها تمييزاً . ةعرب النكرة المنصوبن.. و 

 .وهو أرحم الراحمين  حافظاً  هللاُ خير   : مثال 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
 
 
  

 التـــوكــــــيد -1
  
   : هــو ــ تابع يذكر في الكالم لدفع الشك أو النسيان .التوكــيد 

ـد ( في اإلعراب رفعاً ونصباً وجرا ًويأتي **   هو أحد أفراد التوابع ألنه يتبع متبوعه ) المؤكَّ

 لتوكيد المعني أو الحكم .

 :وينقسم التوكيد إلى نوعين 
 
 

 توكيد معنوي  -2                      توكيد لفظي               -1           

 

تعريفه  :  هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتين 

اً أم فعالً أم حرفاً أم جملة اسم  ، سواء كان

 .اسمية   فعلية أم جملة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االجتهاُد االجتهاُد طريُق النجاِح.االســـم :  

 حضر حضر المعلُم.الفعـــل :  

 بلى بلى الصبر جميل .الحـــرف :  

 . جاء الحُق ، جاء الحقُ الجملة الفعلية :  

 هللا أكبر ، هللا أكبر. :   االسمية  الجملة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ

اسم  –اللفظ األول ب حرفاً  -  : 1ملحوظة ب 

جملة   يعرب حسب موقعه في  -فعالً  -اً 

الجملة ب متبوع   ، واللفظ الثاني يعرب 

توكيداً ب تابع   وهو يتبع ما قبله في 

 اإلعراب رافعاً ونصباً وجراً.

يكون التوكيد  ممكن أن -  : 2ملحوظة ب 

اللفظي عن طريق إعادة اللفظ بمرادفه ب 

 معناه   ...

 مثـال                
 ب توكيد لفظي مرفوع بالضمة    هـذا سيف حسام .  -1  

 ب توكيد لفظي مرفوع بالضمة   جاء أتــى محمد .    -2 

 

 

 

يكون بألفاظ معينة ، توافق المؤكدب المتبوع 

 ه في اللفظ  في المعني وتخالف

كل ، جميع ، نفس ، عين ، كال ، كلتا ،  { 

   }كافة ، عامة ، أجمع ، أنفس ، أعين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :   ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ 

أن تأتي مضافة إلى ضمير يعود علي  -1

 المؤكد 

 على معنى الجملة .حذفها ال يؤثر  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تفردان مع املفرد وجتمعان مع املثىن  النفس ، العين

  وامجلع.

  :  تس تخدم الك للمثىن املذكر ، ولكتا   كال ، كلتا

 . للمثىن املؤنث

  : هذه تس تخدم  كل ، جميع ، عامـة ، كافـة

ذا أ ردان التعممي احلقيقي اذلي يناسب املعىن  اللكامت للتوكيد ا 

 .املقصود 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 

 

 

 

 العطف -2
 

تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف" الواو، الفاء، ثم، أو، ال، بل ،  العطف:

لكن "

 

 أقسام حروف العطف

حروف  تقتضي التشريك فى اإلعراب 
 فقط 

 حروف تقتضي التشريك فى المعنى واإلعراب 

  الطالبان كالهما مجتهد  

مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه األلف ؛ ألنه 

 مثنى.
 الطالبان

مبتدأ ثاٍن مرفوع وعالمة رفعه األلف ؛ ألنه 

 ملحق بالمثنى
 كالهما

ه خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفع
 الضمة . 

) كالهما  االسمية  ......... :  والجملة
المكونة من المبتدأ الثاني وخبره  مجتهد (

 ) الطالبان (في محل رفع خبر للمبتدأ األول 

 

 مجتهدٌ 

  الطالبان كالهما مجتهدان

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ؛ ألنه 
 مثنى.

 الطالبان

ع وعالمة رفعه توكيد معنوي مرفو
بالمثنىألنه ملحق  األلف ؛  

 كالهما

خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف ؛ ألنه 
 مثنى

 مجتهدان

 المعنى المثال الحرف

 الواو
 العصر جمعا.وصليت الظهر 

 عمر.وتولى الخالفة أبو بكر 

 الواو  تفيد مطلق الجمع بين المعطوف -1

 عمر( وبين -)التابع/العصر

 أبو بكر( بغير ترتيب. -)المتبوع/الظهر

الخالفة،  -فأفادت التشريك في المعنى)الصالة

 الرفع(-وكذلك في اإلعراب)النصب

 ،و )الفاء(إال أنها تفيد الترتيب مع التعقيب -2

 و )ثم(إال أنها تفيد الترتيب مع التراخي -3

 تفيد التخيير أو الشك.و)أو( إال أنها -4

 الفاء
 الولد.فأكرمت الوالد 

 النازعات.فحفظت سورة النبأ 

 ثم
 جزء تبارك. ثمحفظت جزء عّم 

 يعود. ثمينقضي الصيف 

 أو
 الرماية. أومارس السباحة 

 

 االستسالم. الاد نريد الجه ال

تفيد التشريك في اإلعراب ال المعنى، 

الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها،  تثبت

 الكم مثبت.وتكون في
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
 

 النعت -3

 . لبيان صفه في متبوعه تابع يذكر النعت الحقيقي :
 )شبه جملة –جملة  – ) مفرد -النعت الحقيقي ثالثة أنواع :

 

 : : النعت المفرد أوال
 

ن   : اكن مثىن أ و مجعا والنعت املفرد يتبع ما قبهل يف أ ربع من عرشة يه وهو ما ليس مجةل وال ش به مجةل وا 

 )   العدد : ) اإلفراد أو التثنية أو الجمع. 2  ) الرفع أو النصب أو الجر)  : اإلعراب . 1 
 . التعريف أو التنكير . 4        ) النوع : ) التذكير أو التأنيث. 3  

 

 :أمثلة على النعت المفرد
  .مجتهدونفي الفصل طالب   -           .جميالرأيت طائرا  - 
 النشيطات أعطى المدير الجائزة للطالبات  –                 النشيط .جاء الطالب  -

 

  ) أو فعلية اسمية   الجملة ) : النعت ثانيا

 
 :النعت قد يأتي جملة ولهذه الجملة شرطان

 أ ن تش متل عىل مضري يعود عىل املنعوت ويطابقه نوعا وعددا ويسمى الرابط  البد  -1

 . عقليته منظمة عالمٌ  الجائزةَ  نال: مثل 
 النكرات صفات وبعد املعارف أ حوال البد أ ن يكون املنعوت نكرة ل ن امجلل بعد  -2

      .هعمل يتقن عامال  أحب   :مثل     

 الجار والمجرور( –ف شبه الجملة : ) الظر : النعت ثالثا
 

  وال يشرتط أ ن تش متل عىل رابط رةاملنعوت نك يشرتط ىف النعت ش به امجلةل أ ن يكون

 المنضدة. علىمثل : وضعت كتابا      . الغصن فوق عصفورا   رأيت مثل : 
 

أو فعلية ( وشبه الجملة ) ظرف أو جار ومجرور (  اسمية   النعت الجملة ):  مهمة ملحوظة
تهما محال فإن كان المنعوت مرفوعا كان فى محل رفع وإن كان منصوبا كان منوع يتبعان

 . نصب وإن كان مجرورا كان فى محل جر في محل

 بل
 الجهاد. بلنريد الحرب 

 الجهاد. بلال نريد االستسالم 

 تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها،

 وتفيد .منفي ومثبتالكم وتكون في 

 اإلضراب.

 الجهاد. لكنما نريد االستسالم  لكن

 تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها،

وتفيد  .الكم منفي فقطوتكون في 

 االستدراك.
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
                                  

 كان وأخواتها -1
 

كان ( اسم  فترفع المبتدأ ويسمى ) , االسمية  تدخل )كان( أو إحدى أخواتها على الجملة -
 كان (بر ويسمى ) خبروتنصب الخ

 ليس( -صار  -بات  -أمسى  - ظلّ  -أضحى  -من أخوات كان )أصبح  -
 نشيطا .الطالب  أصبحمثال :                             كانت السماء صافية . : مثال 

 

 إن وأخواتها -2
 
( وترفع  إنّ  اسم  فتنصب المبتدأ ويسمى ) االسمية  تدخل إن وأخواتها على الجملة -

 ( . الخبر ويسمى ) خبرإنّ 
 (لعلّ  –ليت  – أنّ  – كأنّ   - لكنّ : ) من أخوات إنّ  -

 إن الجندَي شجاٌع .                          مثال : لعلك مجتهٌد.: مثال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ستةاألسماء ال
 

 هن  -ذو –فو  -حم  -أخ  -أب 

 . األصلية تعرب األسماء الخمسة بعالمات )فرعية( نيابة عن الحركات اإلعرابية –

 تجر بالياء نيابة عن الكسرة . .تنصب باأللف نيابة عن الفتحة .لواو نيابة عن الضمةترفع باو

 
 
 
 
 

  حضر أخوك و رأيُت أباك  

 حضر فعل ماض مبني على الفتح 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن 

من األسماء الستة  اسم  الضمة ألنه  

 أخوك 

 الواو حرف عطف )رأيت( فعل ماض مبني على السكون
والتاء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 

 فاعل 

 و رأيت 
 

مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف 
 الفتحة  نيابة عن

 أباك 

  مررُت بذي علم  

فعل ماض مبني على السكون والتاء 

ضمير متصل مبني على السكون في 

 محل رفع فاعل

 مررتُ 

مجرور  اسم  بـ حرف جر ذي

يابة عن الكسرة وعالمة جره الياء ن

من األسماء الستة   اسم  ألنة  

 بذي

مضاف إليه مجرور وعالمة جره 
 الكسرة الظاهرة 

 علمٍ 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
 المضاف إليه :

 نكرة  اسم  دائما يسبقه اسم معرفة مجرور
 الحاالت األساسية للمضاف إليه :

 ** بعد بعض الكلمات مثل : 
 إحدى ( –أحد  –جميع  –بعض   -سوى  –غير  - كلتا –كال  –) كل           

   ** بعد األسماء الخمسة .
   ** بعد الظروف . 

 .** بعد المبتدأ والفاعل النكرة
 ** أي ضمير يتصل باسم .

 
 

 لمبنى من األسماء ا -1
 

  هاتان ( –اإلشارة ) ما عدا هذان  أسماء .2   . الضمائر .1
  اللتان ( –) ما عدا اللذان ماء الموصولة س. األ4  االستفهام . أسماء .3
 حيث ( –منذ  –اآلن  –. بعض الظروف مثل ) أمس 6        الشرط . أسماء .5
 (12,11( ماعدا الجزء األول من )19-11األعداد المركبة من ) -7
  

 المبنى من األفعال -2

بنون النسوة  الفعل المضارع المتصل -3الفعل الماضى            -2الفعل األمر       -1

 أونون التوكيد 

 
 الحروف كلها مبنية -3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

ما ، مـن [ ] غير المختصة األسماء الموصولة 

 [ الالئيالذين ،الآلتي ،لتان ،ال اللذان،، الذي ،التي  ] المختصة األسماء الموصولة

 [ ،هؤالء ، هذان ، هاتان ] هذا ،هذه  للقريب اإلشارة أسماء 

 ذلك ،تلك ،أولئك[]  للبعيد أسماء اإلشارةو

 أيُّ [ كيفما ، حيثما ، أينما ، أني ، أين ، أيان ، متي ، مهما ، ]من ،ما ، الشرط أسماء 

  أمـِس [حيُث ، اآلَن ، منُذ  ]الظروف المبنية ، 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 لألسماء عالمات اإلعراب  
 

 الجر النصب الرفع / اإلعراب األسماء

 المفرد

 
 الضمة

 حرض طالبٌ 

 الفتحة 

 رأ يت طالبا  

 الكسرة

 مررت  بطالٍب 

 األلف المثنى

 طالبانحرض 

 الياء

  طالبني رأ يت  

 الياء

 بطالبنيمررت  

 الواو جمع المذكر السالم

 حمرتمون الرجال

 الياء

 املمتزيين اجلائزةمنحت  

 الياء

 رسرت  ابملمتزيين

 الضمة جمع المؤنث السالم

 الفتيات  همذابتٌ 

 الكسرة

 أ عطيت  الفتياِت جائزة

 الكسرة

 رسرت  ابلفتياِت احملرتماِت 

 الضمة جمع التكسير

 جاء العامل   

 الفتحة

 رأ يت العامل  

 الكسرة

 مررت  ابلعاملِ 

 الواو األسماء الستة 

 ذهب أ بوك

 األلف

 رأ يت  أ خاك  

 الياء

 مررت  بأ بيك

األسماء الممنوعة 

 من الصرف
 الضمة 

 جاء أ محد  

 الفتحة

 أ نرت  املصابيح  

 الفتحة

 كثرية مررت  حبدائق   

 الضمة المقدرة  األسماء المنقوصة 

 حرض القايض

 الفتحة 

 رأ يت قاضيا  

 الكسرة المقدرة
 مررت  بقاٍض 

واألسماء المقصورة 

واألسماء المضافة 

 لى ياء المتكلمإ

 الضمة المقدرة

 جاء موىس

 هذا كتاىب

 الفتحة المقدرة

 رأ يت موىس

 أ حب  كتاىب

 الكسرة المقدرة 

 مررت  مبوىس

  سعدت  بكتايب

 المعرفة

 –مصر  –هناء  –شخص .. أو بلد .. أو مكان . مثال ) محمد  اسم  العلم : ويكون اسم  .1
 لبنان (

 الولد ( . –المدرسة  –) الكتاب . االسم المسبوق ب ) الـ ( مثال 2

  الضمائر المتصلة باالسم هى : الضمائر المتصلة باالسم هى :   ملحوظة :ملحوظة :  . االسم المتصل به ضمير .3

 ] كتابى [ . مثال –* ياء المـــــلكية : )ى( 

 كتابكن [  –كتابكم  –كتابكما  –] كتابك  مثال –* كاف الخطاب  : ) ك ( 
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 [ .كتابنا  –] كتاب  مثال –* نا الفـــــاعلين : )نا( 

 –كتابهما   -كتابها  –] كتابهم  مثال –هن (  –هم  –هما  –ها  –* هاء الغـــيبة : ) ـه 

 كتابهن [ . –كتابهم 
 

  ** فى األمثلة السابقة  ] كلمة كتاب نكرة وعندما اتصل بها ضمير اصبحت معرفة [ ** فى األمثلة السابقة  ] كلمة كتاب نكرة وعندما اتصل بها ضمير اصبحت معرفة [ 
 

 الضمـــائر وأنواعـهــــا                 
 
 نوعان :  الضمائر في اللغة العربية 
 
 
 

 يأتي بعد األفعال 
                               محمٌد يذاكـر  الدرسَ   مثال :
                                 مبتدأ مرفوع بالضمة:  محـمـدٌ 
 فعل مضارع مرفوع بالضمة : يذاكــر  

 الفاعل ضمير مستتر تقديره "هـو" :........ 
 ة مفعول به منصوب الفتح : الدرسَ 

 ".محمد" في محل رفع خبر للمبتدأ" يذاكر الدرسوالجملة الفعلية "  :.......  
  لضمائرالمنفصلةا 10
 

  ] ضمائر المتكلم : ] أنا ، نحن 
  ] ضمائر المخاطب : ] أنَت ، أنِت ، أنتما ، أنتْم ، أنتَن 
  ]  ضمائر الغائب : ] هـو ، هـي ، همـا ، هـْم ، هــن 

 

 ئرالمتصلةالضما
 ضمائر الرفع 

                  الدرس. ـتُ .  أنـا فهمـ مثالتـاء الفـاعــل                         -1
 الدرس. ـنا.  نحن فهمــمثال                  نـاء الفاعلـين :  -2
 ـن الدرس.ـيـ. أنِت تفهمـ مثاليـاء المخاطبة :                     -3
 الدرس. ـا.  الطالبان فهمــمثال       ن أو االثنتين : ألـف االثني -4
 الدرس. ـوا.  الطالب فهـمــمثالواو الجمـاعة :                     -5
 الدرس. ـنالطالبات فهـمــ  .مثال                      نـون النســوة  -6

 ضمائر النصب أو الجر

                  الطالب. ه.  الكتـاب اشترال مثاهـاء الغيـــــبة :                   -1
 الخـبر. ي.  أسعد نــمثال                يـاء المتـــكلـم  :  -2
. ـك.  إن كتابَـــمثال                كـاف الخطــاب :  -3  نظيف 
. نا.  ســرمثال                 نـاء المفعولين :  -4  نجاح محمد 

 ضمـــير بـارز ضمير مستتر

 متصل نفصلم
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 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

    
 والفعـل المعتلالفعـل الصحيح 

 

  فعل نوعان من حيث الصحة واالعتالل  ) فعل صحيح , وفعل معتل (ال 

 الفعل المعتل الفعل الصحيح
 

ب و ا ى  هو ما خلت حروفه من حروف العلة

  
 

 ** فعل سالم :
 أي سلم من الهمزة و التضعيف 

 (00) شرب ، ضرب ،   
 

 ** فعل مهموز: 
 ( ) أكل ، سأل ، مألأي فيه همزة 

 
 وهو نوعان :   ** فعل مضعف:

 (00) صّد ، شّد ، ثالثى    

  (00) زلزل ، رقرق رباعي  

 
هممو ممما كممان فيممه حممرف أو أكثممر مممن حممروف 

 العلة ب و ا ى  
 

 ** فعل مثال :
 أي أوله حرف علة ) وعد ، وثق(  

 
 

 ** فعل أجوف : 
 أي أوسطه حرف علة ) قام ، باع (  
 

 ** فعل ناقص :
 آخره حرف علة  أي  

   ( 00) سعي ، رمي ، نما   

 

 قد يجتمـع فى الفعـل حـرفـين من حروف العلة وفى هذه            ملحـوظـة   
 الحالة يسمى الفعل " لفيف مفروق " أو " لفيف مقرون"                            

 صحيح:  ما كان أوله وآخره حرف علة فرق بينهما حرف : اللفيف المفروق -1

  وفى( –وعى  –وقى  –) وشى  : مثل
 ما كان آخره حرفين من حروف العلة : : اللفيف المقرون -2

  شوى( –عوى  –) طوى  : مثل
 

 األفعال الخمسة
 

. .   ياء المخاطبةياء المخاطبة, أو إلى , أو إلى واو الجماعة واو الجماعة هي أفعال مضارعة ُتْستَنُد إلى ألف االثنين , أو إلى هي أفعال مضارعة ُتْستَنُد إلى ألف االثنين , أو إلى 

  مثل :مثل :
 أنتما تدرسان            للمخاَطَبْين  -2                    للغائبِين    التلميذان يدرسان     -1
 أنتم تدرسون            للمخاَطبِْين  -4                     للغائِبْين      هم يدرســـــون    -3
 أنِت تدرسين             للمخاطبة  -5
 

 الخمسة السابقة عند :  وهذه األفعال المضارعة مقصورة على االستعماالت

  اتصالها بألف االثنين , أو واو الجماعة , أو ياء المخاطبة .اتصالها بألف االثنين , أو واو الجماعة , أو ياء المخاطبة .
 



 

 

14 

 

 الصف الثاني اإلعدادي النحو مذكرة 

 أ/ أحمد عبد الغني

 
 ثانياً : إعرابها 

 
 :  ُتعرب األفعال الخمسة بالحروف والتي ُتسمى الحركات غير األصلية أو الفرعية على النحو التالىُتعرب األفعال الخمسة بالحروف والتي ُتسمى الحركات غير األصلية أو الفرعية على النحو التالى  
   

 إعراب فعل األفعال الخمسة المثال

 مروع وعالمة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة فعل مضارع يدرسانالتلميذان 

 مضارع منصوب بـ " لن " وعالمة نصبة حذف النونفعل  لن يدرسواهم 

 حذف النون جزمهوعالمة  مجزوم بـ " لم " فعل مضارع  لم تدرسيأنِت 
                      
 

 

 

 
 بالتوفيق

 حمد عبد الغنيأ 


